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SPRAWOZDANIE FINANS OWE
WIELO S P EC JALIS TYC ZI\rY S ZPIATLA Mm JS KI im. J. S TRU S IA

z Z AKŁ ADEM oprnruŃ Czo -LF,CZNICZYN4 sP ZoZ

ZA ROK 2011

Wprowadzenie do sprawo zdania finansowego.

Informacja dodatkowa i objaśnienia.

o Bilans.

o Rachunek zysków i strat.

o Zestawienie zmian w kapitale.

Rachunek przepĘwów pieniężnych.

Sprawozd anie z działalności.



}|fdospeqdistyczrry Ęprb, |tr{str imJ.Sfusa z Zalładerr opekńczo -Łecrdcrym SP ZoZ sprawozdanie tinansowe za ro|r 201l

WPRoWADZENIE Do sPARv!,ozDAl'|lA F|MNSoWE@ WELosPEcJA[|swczNEGo szPlTALĄ ll|EJsKlEGo |ill.J.STRUSlA z ZAKLADEI|

oPtEKuŃczctEczNlczYl| sP zoz zA RoK oBMcHuNKoW]l 2011

1) Nazwa i siedziba, podstawowy pzedmiot działa|ności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego re.iestr.

. Wie|ospecja|istycznego Szpita|a Miejskiego im.J.Stusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym sP Zoz z siedzibą w Poznaniu p|zy u|icy

Szwajcarskiej 3.

. Paedmiotem podstawowej działa|ności jestszpita|nictwo.

. Sąd prowadzący rejest to Sąd Rejonowy w Poznaniu XXl Ędział Gospodarczy Krajowego Rejesbu Sądowego. Szpita| został zarejesbowany

pod pozycją 0000002025.

2) Wskazanie czasu trwania działa|ności jednostki, jeże|i jest ograniczony.

. Czas &iałalnoŚci Wielospec'ja|istycznego Szp|tala Miejskiego im.J.Strusia z Zakładem opiekuńczo-Leczniczym SP ZoZ jest nieograniczony.

3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym'

' sprawozdanie finansowe, do którego spoaqdzona jest niniejva informacja dodatkoua, obejmuje okres od 1 stycznia do 3,| grudnia 2011 roku'

4) -Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętane jednostki organizacyjne

sporządzające samodzie|ne sprawozdanie fi nansowe.

. Nie dotyczy

5) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało spoządzone przy założeniu kontynuowania działa|ności gospodarczej przez jednostkę w

dającej się pzewidzieć w pzyszłości oraz cTy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania pnez nią działalności.

. Sprawozdanie spoządzono pr4 załoŻeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się pzewidziec pzyszłości. Nie istnieją

oko|iczności wskazujące na zagrozenie kontynuowania dzia|aIności.

6) W pnypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, żejest to sprawozdanie

finansowe sporządzone po połączeniu społek oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałÓw).

. Nie dotyczy.

7) omÓwienie pnyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amońyzacji), pomiaru wyniku

finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

. Księgi rachunkowe prowadzone są w sle&ibie jednostki.

. W zakresie wyboru pzyjętych tłzorów bi|ansu, rachunków a7sków i shat oraz pzepływu środkÓw pienięznych dokonano dostosoltnn|a

pzedstawionych w Ustawie o rachunkowości vworów sprawozdań d|a potrzeb sprawozdania finansowego jednostki.

Wykazane w bi|ansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa uycenia się.

. Srodki fwa|e są uyceniane w cenie nabycia |ub kowcie uytwozenia po aktua|żacji tłyceny składników mająt<u, pomniejvonych o

doĘchczasowe umozenia oraz dokonane odpisy aktua|izujące ich wartość.

. Wartości niemateria|ne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie pzewi{wanej ekonomicznej użyteczności wg następujących

zasad: czas amortyzacji 2 lata; wańości niemateria|ne i prawne i jednostkowej wartości niepzekraczĄacej 3 500 zł w dniu przyjęcia do

uzytkowania w całości spisane są w cięzar kowtÓw ańońyzacji'

. Srodki fwałe wbudowie wceniezakupu.

. Zapasy w cenie nabycia.

. Na|eznoŚci w kwocie wymagalnej pomniejszone o odpisy aktua1izujące'

. lnwestycje krótkoterminowe w wartości nomina|nej.

. Kapitały własne w wańości nomina|nei.

. Zobowiązania w kwocie uymagającej zapłaty.

. Jednost<a twozy rezerwy na :

o Swiadczenia emeryta|ne i nagrody iubi|euszowe wyceniane na &ień bi|ansowy w wiarygodnie owacowanej wartości'

o Zobowięania na ewentua|ne odszkodowania w tocząrych się sprawach sądowych.

o Zobowiqzania dotyczące badanego roku obrotowego, a mogące powstaĆ w |atach następnych.
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DoDATKoWE |NFoRMAoJE l oBJAŚN lENlA

DO SPMWOZDANIA FINANSOWEGO

wll ELOsPEcJALlsrYczENO szptrALA Ml EJ sKt EGO im. J.srRUs lA

z ZAKŁADEM OP|EKUŃOZGLEoZN|ozYM sP zozARoK oBRoTovff 2011

1) Szczegółowy zakres zmian wańości grup rodzajowych środków trwatych, wańości niematerialnych i

prawnych oraz i nwestycji dłu goterminowych :

i!ii::a

::iiiii!i:jl

Wartość brutto na początek okresu

Zwiększenia w tym:
- nabycie

Zmniejszenia
- aktua|izac)a wańości
- sprzedaz
- inne (likwidacja)

Wańośó brutto na koniec okresu

1 409 062,42

1 940 918,70
1 940 918,70

433 586,56

433 586,56
2 916 394,56

103 809,80

18 784,58

1 512 872,22

1 940 918,70
'1 940 918,70

433 586,56

452 371,14

3 020 204,36
Umorzenia na początek okresu
Umozenia biezące - zwiększenia
Umorzenia - zmniejszenia

- likwidacja

- spzedaz

Razem umorzenia na koniec okresu

1 140 239,42

800 702,14
391 080,61

39'1 080,61

1 549 860,95

'103 809,90

18 784,58

1 244 049,22

800 702,14
391 080,61

409 865,19

0,00

1 653 670,75
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Mdoqpecd,styczny qpfb, |tqsk imJ.Strrr$a z Zakhdenl optd<tlńcro {eczrfcrym sP zoz qprauozaanle linansope a rok frt t

2) Wańość gruntóW użytkowanych wieczyście:

..,.,.,.,',..,,,,,,'..,.,,.,,,,:,,,.,

| :,l.:iiii::tp.r :','iiriri,:,r

:i::i.:iiiiii::,::;::::::i:,i::':i :t:ii::ii

l.l.l.:.:l:l:łłtianyi.wiIGlągtłiiłók!t!iIi|:i:::::ii::||:||
it:t,i,:,:,:,:,:,:,:,i:;,,i:.:,:,:,:,:,:,:,:,:,i:::tti,itiiii:t:t:t:::!,tiiili:lliliti;iti:::::::::::ii,tiliii,,,:,:'t:|:::::

1
.2.Howrerzcnnta [m-l 131 183,00 6 620,00 124 563,00

z Wańość [zł] 33 794 850.00 1 13't 879,00 32 481 971,00

Wańość nieamońyzowanych |ub nieumarzanych pzez jednostkę środków trwatych, używanych na

podstawie umóW najmu' dzierżawy i innych umóu wtym z tytułu umóW |easingu:

. Nie dotyczy.

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytońatnego z tytułu uzyskania praw

własności budynków i budowli:

. Nie dotyczy.

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz Iiczbie iwańości nominalnej subskrybowanych

akcji, w tym upnywilejowanych:

. Nie dotyczy.

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów

zapasowych, rezerwowych:

. Jednostka sporządza,,Zestawienie zmian w kapita|e (funduszu) własnym''.

Propozycje, co do sposobu podziału zysku |ub pokrycia straty zarokobrotowy:

Wynik finansowy w wysokości (-) 16 285 017,71zł pozostanie do roz|iczenia w latach następnych.

3)

4)

5)

6)

7l



Mdospeqd,st},cz'|yĘpłtĘ,tfElsffłn.J.Strłda zZakhdqtopekrńczo{eczdczymSPZoZsprłtłozdanietinaasowe zarokfrlt

8) Dane o stanie rezerw Według ceIu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązani u i stanie końcowym :

Wie|ospecja|istyczny Szpital Miejski im'J.Strusia z Za?ładem opiekuńczo-Leczniczym sP ZoZ tworzy

rezeMy wynikające z regu|aminu wynagradzania - rezeruy na świadczenia jubi|euszowe, a takie na odprawy

emeryta|ne. Rezenrvy zostały utworzone na okres 5 lat liczqc od dnia bilansowego. Pozostałe rezeryy dotyczą
przyszłych ewentualnych wypłat d|a pracownikow oraz odsetek od zobowiązań'

. Odprawy emefialne i nagrody jubileuszowe _ utworzono na okres 5 |at licząc od dnia bilansowego -
łączna kwota: 3 803 854,00 zł.

' Rezenruy na przyszłe odsetki finansowe od niezapłaconych w terminie zobowiązań z biezącej

działa|ności jednostki - łqczna kwota:256 1 58,00zł'

. Pozostałe rezenruy wynikające z ań.59 a ustawy o ZoZ na kwotę 940 025,00zł.

9) Dane o odpisach aktua|izujących wartośó nateżności, ze wskazaniem stanu na początek roku
obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego:

-5-



Mdospedd,st},czny Ępłril rf,qbb. łnJ.Struda z Zakhdeum oprełułlczo {eczrt'czym sP ZoZ sprauozdanie l?nansore za rok 20l l

10) podział zobowiązań Według pozycji bi|ansu o pozostatym od dnia bilansowego' przewidywanym umową

okresie spłaty:

11) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

12) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczenia):
. Nie dotyczy,

1. Roz|iczenia międzyokresowe kosztów, wtym:
- ubezpieczenia
- prenumerata

- pozostałe

2' Roz|iczenia międzyokresowe pzychodów
Razem

Roz|iczenia międzyokresowe (pasywa), wtym :

1. Ujemna wańośÓ firmy
2. |nne roz|iczenia międzyokresowe, wtym:

a) długoterminowe

b) krótkoterminowe, w tym :

. rezerwa na niewykorzystane uńopy
- rezerua na kosfy pozostałe (w tym: usługi obce)

3. Roz|iczenia międzyokresowe przychodów, w tym :

a) długoterminowe

b) krótkoterminowe, w tym:

- niezrealizowane róznice kursowe
- tnne

91 750,00

91 750,00

91 750,00

tt st5 oot,ąą
I 853 560,54
1 462 100,90

1 462 100,90

183 510,43

0,00

'183 510,43

183 510,43

2 653 616,01

2 075 420,66
Ę7n .1 oĘ 

"Ę

578 195,35

-6-



}tłdospecdr:stycay ĘpitĘl tf,{sff imJ.Stru$a z Zakhdan opdończo -Łeczrł.crym SP ZoZ sprawozdanje lfnansope za rok fu11

13)Zobowiązania Warunkowe' W tym również udzie|one przez jednostkę gwarancje i poręczenia, a także
wekslowe:

. Nie dotyczy.

ll.

1) Struktura rzeczowa przychodów nefto ze spnedaży produktów, towarów i materiałów oraz kosztów :

. PMYCHODY

Przychody operacyjne
Zmiana stanów prod uktów
Pozostałe przychody operacyjne

197 354 529,26
-1 244 642,90

5 110 244,44
125 779,97

1 85 796 536,97
-227 091,57

10 303 877,38

83 461,94

|. Przychody ze spzedafy niefinansowych aKywÓw tn,vałych
ll. Dotacje

lll. Inne przychody operacyjne w tym:

1 ) r ozvviązanie od pi sów aKua| izujących wartość na| ezn ości
2) równo|egły odpis amońyzacyjny
3) usług i dot. inwestorstwa zastępczego
4) wpływ z tyt' ustawy 203
5) korekty ZUS
6) darowizny

7) pozostałe

Razem
IV. Spzedai usług niemedycznych

1 576 205,73

1 718 018,54

1 462 100,90

106 560,98

94 767,92
'l 000,00

Ą2 Ęea 7/4vv vvvrl-

3 314224,27
461283,44

1354736,73

1 690 876,67

6 889 627,20
5 890 316,89

180 000,00

77 429,23

0,00

87 114,92

6 ĄĄĄ,oo

648 322,16

I 580 503,87

428132,41
1 295 241,10

.1*r3il,ii 20,toii.{a
|. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym:

-zyskiz tytułu udziału w jednostkach powiązanych
-zyskiztytułu udziału w innych jednostkach

ll. Odsetki, z tego:

- odsetki od kontrahentów
- odsetki budŻetowe
- odsetki bankowe

lll. Inne, w tym:

- róznice kursowe
-umorzone zobowiązania

''. . pozostałe pzychody finansowe

125 77g,g7

125 779,97

0,00

83 461,94
z ztc,oz

81 '186,32

onn

nnn

Jednostka W 100% świadczy usłUgi na terytorium Polski'



Mdąqpecdbtycz,ty Ępfbl |fi{sld im'J.sftłEb z zaffin op.ełalczo .leczrt'czym SP ZoZ qprapozdanje ttnanstre za rot 201l

. KOSZW

A. KosŹy wg rodzajów
'1. Amortyzacja
2. ZuŻycie materiałÓw i energii
3. Usługi obce
4. Podatki i opłaty

5. Wynagrodzenia
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
7. Pozostałe kosfy rodzajowe
8. Wańość spzedanych towarÓw i materiałów

17 612 388,77
81 651 531,77

s0 037 600,68
178/. 189,42

68 930 714,06
13 270 549,31

900 862,77

7 177 416,99

79 248390,22
28 197 437,98

1526763,84
70 594 747,29

13 798 348,75

767 945,69

.i|ię.tł'lf ii9Pęffis}flł}ęiiii:lj..iii.IiiiiiiIiiiiiii:iiii:.Ilii:i:iii:iil:i:::::iiiii:iilili!iiil..IjT"Ę'.-.T'.Ęil....Ę fli{:::ri 2ł3i ,::....:
|. WańoŚÓ zbycia niefinansowych aktywów tnłałych
||. Aktualizacja wańości aKywów niefinansowycn, W tym:

- odpis aKua|izujący wańość na|eżności
lll. Inne koszty operacyjne w tym:

1) zwrot dotacji

2) koszty refundacji szko|eń
3) koszty pokontrolne

4) odpisane naIeznoŚci
5) pozostałe

32 033,27
2222106,21
2 222106,21

319 271,90
129 876,s5
58 257,30

8'1 485,06

22,74
49 630,25

6 839,25

0,00

0,00

512 787,38

95 040,00

285 585,26

13 466,16

118 695.96

-B-



Mdoqpecdistyczny Ępital tf{s|d trnJ. Stusa z Z1{ade{n opełłlczo {eczdcrym SP ZoZ qprapozdanłe fnansowe za rct 201 l

l. Odsetki w tym:

- odsetki do spółek powiązanych
- odsetki do pozostałych kontrahentów
- odsetki budŻetowe
- odsetki bankowe

||. Aktua|izacja wańości inwestycji, w tym:
-udziały za ku pi o nych spółek
-zakupione akcje własne

lll. Inne, w tym:

- róŹnice kursowe
- pozostałe koszty finansowe
- odpis aKua|izujący na na|iczone odsetki

669 824,39

651344,15
18 480,24

M7,93
447,93

421 541,49

321 553,36

379,24
99 608,89

1 946,23

1946,23

3)

4)

2) Wyso kość i wyj aśnienle przyczyn aktualizujących środki tnryałe:

. Nie dotyczy,

Wyso koś ć o dpi sów aktu alizuj ących wartośó zapasóW:

. Nie dotyczy.

|nformacje o przychodach' kosztach i wynikach działalności zaniechanei W roku obrotowym lub
przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

. Nie dotyczy.

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodovfym od wyniku

finansowego (zysku, straty) brutto.
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Usta|enie podstawy opodatkowania i zobowiązania podatkowego:

TYTUŁ Kwota

PRZYCHODY BILANSOWE 201 365 910,77 zl

KOREKTA PRZYCHODOW 11 982 989'08 zł

Pzychody niepodatkowe (-)
1 462 100.90 zł

- ptzychody POLCARD, programy UE, dotacje 1 462 ,|00,90 zł
. rozwiązanie aktua|żacji na|ezności

0,00 zł
Pzychody podatkowe nie ujęte w ksiegach(+) 3 320 943,65 zł
. budynek metopoIii poznańskiej (odżiał opiekuńczo Iecznica7) 460 512,00 zł

- budynki ispzęt Uzędu Miasta 2 860 431,65 zł

Pzychody podatkowe stanowiące paychód podatkowy a nie uięte w wvniku (+) 10 124 146.33 zł

.ot-4lmane Środki pienięzne z pzeznaęeniem na zakupy inwesVcyine 10124146,332i.

KOSZTY BILANSOWE 217 451520,4821

KOREKTA KOSZTOW
18 526 203,43 zł

Koszty niestanowiące KUP(.) 18729 275.43 zt

-składkiPFRON
1022576,0021

- Świadczenie rentowe

. amoĄaacja środków fwałych i wańości niemateria|nych iprawnych

1 122,00zł

14 140 244,77 zł
. odp|s aktua|Źujący nalezności 2222106,21zł
. bierne roz|iczenia mięĘokresowe kosztów (zwiększenia w ciągu roku) 1152882,47 zl

- cąlnne roz|iczenia mięĘokresowe kovtów 91 750,00 zł
- rezeruva na odset<i

- Kary

- odsefl<i budetowe

72774,00 zl

7 399,742|,

18 420,242li

KosĄ lat ubie$ych stanowiące KUP w roku bieżącym(+) 203 072,00 zł
.laktury za media z pzełomu roku 203 072,00 zł

Dochód
14 220 510,80 zł

Dochody wolne 10 124 146.33 zł

-otzymane Środki pienięŻne zpzenaęeniem na zakupy inwestvcvine 10 124146,33f

Wynik podatkowy
4 096 364,47 zł

Stata podat<owa z roku 20'10
1 549 038,92

Wynik podatkowy po odliczeniu straty 2547 325,552tt
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Wie|ospecja|istyczny Szpital Miejski im.J.Strusia zZaV'ładem opiekuńczo-Leczniczym sP ZoZ korzysta ze

zwo|nienia przedmiotowego W podatku dochodowym od osÓb prawnych na podstawie art.17 ust.1 w części

zysku przeznaczonego na działalnośĆ statutową. Wobec powyższego ostateczne usta|enie roz|iczenia

podatku przedstawia się następ ująco:

. składki PFRON 1 022 576,00zł

o świadczenia rentowe 1 122,00zł

. karY 7 399,74zł

. odsetki budŻetowe 18 420,24zł

. Razem: 1 049 517.98zł

Wie|kośó zobowiązania podatkowego (19%) 199 408zł

Pozostała częśÓ zysku w wysokości 1'298.399,57zł została przeznaczona na ce|e statutowe zgodnie

z arL.25 ust.4 ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych.

6) W przypadku jednostek, które spoządzają rachunek zysków i strat w wariancie kaIku|acyjnym, dane o

kosztach wytwozenia produktów na własne potaeby oraz kosztach rodzajowych.

Nie dotyczy,

7) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwatych na własne potrzeby.

Nie dotyczy,

8) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe;

odrębnie należy wykazaó poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Nie dotyczy.

9) i 10) lnformacje o zyskach istratach nadzwyczajnych z podzlałem na losowe ipozostałe oraz podatek

dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Nie dotyczy.
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tv.

1) lnformacje o zatrudnieniu w grupach zawodowych (wg klasyfikacji GUS)- etaty.

ED.,,:jr:
::::::::::a:::::l::i:

::::i:t:::::i::::t:l

'ii!ii!iiii:

1 Lekarze medycyny 271,63 295,71
2. Personel wyiszy 67,39 76,84

Pielęgniarki uo.43 573,89
+. Personel średni 237,24 254,52
5. Personel nizszy 223.37 zÓY' I z

obsługa 157,77 471, ?1.

7 Administracja 102,31 114,37
Razem 1 600,14 1728,38

2| Wypłacone |ub należne osobom Wchodzącym w skład organóW zarządzających i nadzorujących.

Nie dotyczy,

3) Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzie|one osobom Wchodzącym W skład organóW

zarządzających i n adzoruj ących.

Nie dotyczy.

V.

1) lnformacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegtych ujętych W sprawozdaniu finansowym

roku obrotowego.

Nie dotyczy.

2) |nformacje o znaczących zdaaeniach, jakie nastąpiły po dniu bitansowym, a nieuwzg|ędnionych w

sprawozdaniu fi nansowym.

Po dniu bi|ansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, ktore na|ezałoby uwzg|ędniÓ w sprawozdaniu

finansowym.
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3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotovvym zmian zasada (polityki) rachunkowości, w tym metod
Wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego' jeżeli wywierająone istotny Wptyw

na sytuację majątkową finansową i wynik finansowy jednostki, ich pnyczyny i spowodowaną zmianami
kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitate własnym.

Nie dotyczy.

4) lnformacje |iczbowe zapewniające porównywatnośó danych sprawozdania finansoweg o za rok
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie dotyczy.

vt.

1) |nformacje o wspólnych pzedsięwzięciach, które nie pod|egają konsolidacji.

Nie dotyczy.

2) Transakcje ze spółkami powiązanymi.

Nie dotyczy.

vil.

Dodatkowe objaśnienie do sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego
im.J.Strusia z Zakładem Opiekuńczo.Leczniczym sP zoz.

Nie dotyczy.

vilt.
opis niepewności, co do możliwości kontynuowanii działalności oraz stwierdzenia, że taka niepewność
występuje' a także czy sprawozdanie zawiera korekty z tym związane'

Zgodnie, z pkt. 5 wprowadzenia do Sprawozdania Finansowego, nie występują niepewności, co do moż|iwoŚci
kontyn uowania działalności.

-13-



MdospeqUist},cz|yqpłłblffidstdłnJ.sfuda zZahladqtopłełrłtczo.ŁeczrilczymSPZOZęrarozdanlel?nansołp zarot20ll

tx.

|nformacje wptywające w istotny sposób na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz Wynik finansowy
jednostki, inne niż Wymienione We wcześniejszych punktach niniejszej lnformacji dodatkowej.

Wszystkie informacje wptywające w istotny sposob na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik

finansowy jednostki zostały zaprezentowane We wcześniejszych punktach informacji dodatkowej.

X.

|nformacja o firmie uprawnionej do badania sprawozdania finansowego a także wynagrodzeniu za
pzeprowadzenie badania.

Na podstawie umowy zawartej w trybie przetargu nieograniczonego Wielospecjalistyczny Szpital Miejski

im.J'Strusia z Zakładem opiekuńczo.Leczniczym SP ZoZ zlecił społce Wielkopo|skie Centrum Audytorsko-

Księgowe Sp.z o.o w Poznaniu badanie i ocenę sprawozdań finansowych za|ata 20og,2010 oraz 20,|1 zgodnie
z obowiqzujqcymi przepisami prawa. Wynagrod zenie za przeprowadzenie rocznego badania sprawozdania
finansowego wynosi 1S.860,00 f brutto,

Podpis osoby' której powiezono
l,t'eisktłEo im. l. Shusis

i:t[rylT1 Podpis kierownika jednostki

lłrrttłmie,1 cruszka

DYRE

Reł'iata ł,tt1tek

Poznań,26marca 2012r


